
 
Sense of Team ziemeļPortugāles piedzīvojumu ekspedīcija (III) 1.-8.10.2019. 
  

Sveiks, kā būtu, ja Tu Latvijas rudens sākumā Tu dotos uz skaisto un mierīgo Portugāli, lai apjūsmotu ne 
tikai okeānu, bet arī iekšzemes kalnu un upju dabas skaistumu un pie reizes uzzinātu daudz jauna par sevi? 

 

 
 

Vispirms,Tev jāvelta  4 minūtes savas dzīves un jānoskatās iepriekšējo gadu ekspedīcijas norise, lai Tu gūtu 
priekšstatu par plānotajām aktivitātēm. Būs līdzīgi un tajā pašā laikā savādāk, kā šajā video. Jo, lai cik 
līdzīga būs programma, tik un tā grupas dalībnieku savstarpējā ķīmija un laika apstākļu neparedzamība 
padarīs šo ekspedīciju par unikālu notikukumu. Mūsu maršruta trajektorija ļaus redzēt Portugāles dažādību. 
 

 
 

Ekspedīcijas vadītājs 
Valdis Vanags - kanjoningošanas, kalnos iešanas, laivošanas un, lai viss pēc plāna instruktors. Kopš 2013. 
gada vadījis vairāk kā 30 piedzīvojumu ekspedīcijas. 
 

Datumi un nokļūšana turp/atpakaļ 
Ir nofiksēti ekspedīcijas datumi no 1.-8.10.2019. Kopā 8 dienas. 
Dalībnieki lido līdz Lisabonai, nepieciešama 10 kg bagāža personīgajam inventāram. Uz vietas īrējam auto. 

https://vimeo.com/261149893
http://www.senseofteam.lv/lv/piedzivojumu-ekspedicijas/komanda/


 
 
  
Kāpēc ir vērts braukt ar Sense of Team? 
Mēs visi dzīvē specializējamies - kāds iet kalnos, 
kāds brauc pa upēm, vēl kāds skrien vai orientējas. 
Sense of Team pieeja ir būt plaši specializētam 
piedzīvojumos, tāpēc arī pievienojoties mums Tu 
vari iepazīt un pieredzēt 
dažādus piedzīvojumu veidus saprotošā kompānijā 
un drošā vidē. Tajā pašā laikā pa īstam! Katrs no 
vadītājiem ir pieredzējis savā piedzīvojumu veidā 
un piedomās par to, lai mēs visi atgriežamies mājās 
veseli ar spēcīgu pieredzi. Kopā būs 6šas aktīvās 
dienas. 
 
 

 
Programma 

1.10. Ielidojam Lisabonā, grupas iepazīšanās, ekspedīcijas rokraksts un pirmā nakts pie via ferratām; 
2.10. Divas via ferratas un Monsanto – akmens ciemata apskate; 
3.10. Via ferrata un nakšņošana pie Portugāles augstākā punkta – Serra de Estrela 1995 mvjl.; 
4.10. Kāpiens Serra de Estrela un pārbrauciens uz ūdenskritumu ieleju parque de Alvao; 
5.10. Pārgājiens pa ūdnskritumu ieleju un kalnu ciematu apskate, nakšņojam Porto; 
6.10. Kanjonings. Nakšnojam Aveiro; 
7.10. Okeāns un piekrastes ciemati, Nazare – vieta, kur dzimst lielākie viļņi pasaulē. Nakšnojam kāpās; 
8.10. Lisabonas apskate un došanās uz Rīgu. 
 

 
 
Programmas norise var mainīties atkarībā no laika apstākļiem. Visas programmas aktivitātes tiek piedāvātas 
ar lielāku un mazāku grūtības pakāpi, kā arī iespēju izlaist sadaļas, ja nav noskaņojuma vai 
veselības.Nakšņojam brīvā dabā zem tenta un paši gatavojam ēst uz prīmusiem, harmoniskās dežūru 
brigādēs. 

Izmaksas 
Piedzīvojumu ekspedīcijas cena 390 eiro (ar 15% mikrouzņēmuma nodokli, kurš iekrīt pa taiso Valsts kasē). 
Papildus izmaksas - lidojums Rīga/Lisabona/Rīga un personīgā apdrošināšana, pārtikas iegāde un 
nakšnošana divas naktis hosteļos. 
 

Kā nodrošināt sev vietu pasākumā? 
Maksimālais dalībnieku skaits ir 8 dalībnieki. Vēl ir atlikušas 7ņas vietas. 
Rezervē sev vietu nopērkot avio biļetes un veicot pirmo pirmo makšajumu 200 eiro apmērā.  
Vairāk info valdis.vanags@senseofteam.lv vai zvani 29 22 64 70 

mailto:valdis.vanags@senseofteam.lv


 
Tehniskā informācija 
 

 
# Ekspedīcijas laikā neizmantosim kempingus, jo tas sadārdzina norisi un ir garlaicīgāk. Biezāk apdzīvotās 
vietās – Porto un Aveiro paliksim hosteļos. 
 
# Gulēsim zem tenta - daudz svaiga gaisa un emociju. Nepieciešams guļammaiss, paklājiņš un siltā 
apakšveļa. Teltis neizmantosim! 
 
# Oktobris Portugālē var būt ar lietu - noteikti laba membrānas jaka un ideāli arī bikses. 
 
# Mugursoma divu dienu pārgājienam. 
 
# Labi hiking apavi, var būt zemie vai augstie, gaumes jautājums, galvenais laba cieta gumijas zole, jo 
kāpsim pa klintīm via ferratās. 
 
# Ja Tev ir sava kāpšanas sistēma+absorberis via ferratām+ ķivere, tad ņem savu. Ja nav, var iznomāt no 
Sense of Team - sistēma 10 eiro, absorberis 8 eiro, ķivere 4 eiro. Cena par visu kāpšanas periodu.  
 
# Kanjoninga inventārs - hidra, sistēma, ķivere utt. ir cenā, kuru maksājam uz vietas. Šī ir papildus summa 
45 eiro apmērā. 
 
Te iepriekšējo Portugāles ekspedīciju dalībnieku atsauksmes 
 
 

 
 
Tiekamies! 
 
 

http://www.senseofteam.lv/lv/piedzivojumu-ekspedicijas/dalibnieku-ieguvums/

